TÉMA: KRAJINA, MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ PÉČE
Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy 7
Znění kontrolovaného požadavku DZES 7a
Žadatel
a) nezruší a nepoškodí krajinný prvek podle § 5 odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. 307/2014 Sb.,
a druh zemědělské kultury rybník podle § 3 odst. 13 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., v případě
krajinného prvku mokřad podle § 5 odst. 11 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. se za jeho
poškozování považuje aplikace hnojiv nebo přípravků na ochranu rostlin, odvodňování nebo
provádění agrotechnických operací, uvedené podmínky se nevztahují na zásahy provedené se
souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny.
Hodnotící tabulka
Kritéria

Rozsah

Stupně kritérií

Hodnocení

Malý

Došlo k poškození nebo zrušení 1 krajinného prvku.

Střední

Došlo k poškození nebo zrušení 2 krajinných prvků.

Velký

Došlo k poškození nebo zrušení 3 a více krajinných prvků.

Malá

x

Střední

Došlo k poškození nebo zrušení výhradně dřevinné vegetace na
krajinných prvcích mez, terasa nebo travnatá údolnice.

Velká

Došlo k poškození nebo zrušení krajinných prvků solitér, skupina
dřevin, stromořadí nebo kultury rybník, popřípadě došlo k poškození
nebo zrušení krajinných prvků mez, terasa, travnatá údolnice příkop
nebo mokřad a nejedná se o případ střední závažnosti.

Odstranitelná

x

Závažnost

Trvalost
Neodstranitelná Neodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské
zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz
(Portál farmáře, LPIS), Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz nebo Agentury
ochrany přírody a krajiny www.ochranaprirody.cz.

TÉMA: KRAJINA, MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ PÉČE
Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy 7
Znění kontrolovaného požadavku DZES 7b
Žadatel
b) dodrží zákaz řezu dřevin v době od 31. března do 1. listopadu, pokud nebyl k řezu udělen
souhlas příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny.
Hodnotící tabulka
Kritéria

Rozsah

Závažnost

Stupně kritérií

Hodnocení

Malý

Řez dřevin v době od 31. 3. do 1. 11. byl zjištěn u 1 krajinného prvku.

Střední

Řez dřevin v době od 31. 3. do 1. 11. byl zjištěn u 2 krajinných prvků.

Velký

Řez dřevin v době od 31. 3. do 1. 11. zjištěn u 3 a více krajinných
prvků.

Malá

x

Střední

Řez dřevin zjištěn v době od 31. 3. do 1. 11.

Velká

x

Odstranitelná

x

Trvalost
Neodstranitelná Neodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské
zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz
(Portál farmáře, LPIS), Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz nebo Agentury
ochrany přírody a krajiny www.ochranaprirody.cz.

TÉMA: KRAJINA, MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ PÉČE
Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy 7
Znění kontrolovaného požadavku DZES 7c
Žadatel
c) zajistí na jím užívaném dílu půdního bloku regulaci rostlin netýkavky žláznaté tak, aby se na
něm v průběhu příslušného kalendářního roku nevyskytovaly kvetoucí nebo odkvetlé rostliny
tohoto druhu; zároveň zajistí regulaci rostlin bolševníku velkolepého tak, aby výška těchto
rostlin nepřesáhla 70 cm v průběhu příslušného kalendářního roku.
Hodnotící tabulka
Kritéria

Rozsah

Závažnost

Stupně kritérií

Hodnocení

Malý

Regulace nebyla zajištěna u počtu rostlin do 15 kusů.

Střední

Regulace nebyla zajištěna u počtu rostlin od 16 do 30 kusů

Velký

Regulace nebyla zajištěna u počtu rostlin nad 30 kusů.

Malá

Neregulované rostliny se vyskytovaly do 10 % včetně počtu všech
půdních bloků užívaných žadatelem v době kontroly.

Střední

Neregulované rostliny se vyskytovaly od 10 do 30 % včetně počtu
všech půdních bloků užívaných žadatelem v době kontroly.

Velká

Neregulované rostliny se vyskytovaly nad 30 % počtu všech půdních
bloků užívaných žadatelem v době kontroly.

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Trvalost
Neodstranitelná x
Přímé nebezpečí pro lidské
zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz
(Portál farmáře, LPIS), Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz nebo Agentury
ochrany přírody a krajiny www.ochranaprirody.cz.

